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„The Importance of Being Earnest", stano
wiąca pierwowzór prezen towanej przez nas ko
medii wystawiona została po raz pierwszy 
w Teatrze „S t. James" p rzy K ing 'tr eet w Lon
dynie w dniu 14 lu tego 1895 r . Po przedzil ją 

wywiad u d:z.i lony przez a utora Robertowi Ross, 
opublikowany w „The St. James Gazette' 
w dniu 18 stycznia. 

Wilde, zwany powszechnie Lordem Parad,ok
su powiedział w nim m . in. 

„R. Co nazwałby pan idealną krytyką teatral
ną? 

W. Jeśli chodzi o moje utwory, uzna nie bez 
zastrzeżeń. 

R. Czy sądzi pan, że krytycy zrozumieją pań
ską nową sztukę? 

W. Mam nadzieję, że rue. 

R . J a kiego rodzaju sztuk.i możemy się spo
dziewać? 

W. Jest płytka w sposób doskonały, bańka 

mydlana fantazj i i posiada własną filozofię'! 

R. Własną filozofię? 

W. Dowodzi, że powinniśmy traktować po
ważnie wszystko, co błahe w życiu a rzeczy po
w a:tne traktować ze szczerą l wyucwną lekk0-
myślnośclą". 

Mimo owe kamyki do ogródka nie tylko kry

tyki teatralnej, ale i całej niemal angielskiej 
society, sztuka z miejsca zawojowała wszyst
kich, prócz... G. B. Shawa. „Zabawiło mnie to, 
oczywiście, ale jeżeli komedia bawi mnie, ale 
zarazem nie wzrusza, pozostawia mi uczucie, że 
zmarnowałem wieczór" - wyznał Shaw w „The 
Saturday Review". Natomiast H. G. Wells, jak 

wielu innych, nie szczędził pochwał: „Dla 
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krytyka teatralnego 7.właszcza, który \viedz;i 
ponury żywot, sztuka przynosi powiew wyjąt

kowego, a tak rzadkiego święta... Wszystko od 
początku do końca jest bardzo zabawne. Oskar 
Wilde zaś rozjaśni ł humor właśdwy Gilberto
wi niezliczonymi iskrami niezaprzeczen ie wła
s nego dowcipu. Gratulujemy bez zastrzeże:\ to 
urocze odrodzenie satyry teatralnej". 

Satyra skierowana błyszczącym ostrzem wil
de'owskieg dowcip 1 w wyfraczonych przedsta
wicieli high life'u londyńskiego lat dziewięć

d7.iesiątych ub iegł go stulecia straciła może dla 
nas nad Wisłą i Brdą w roku 1966 swoj ą 

ostrość. Biograf Wilde'a H keth Pearson p isał 

c> tej komedi i : . ,Ośmie za wszystko. co ludzie 
biorą serio : urodzenie. chrzest, miłość, małżeń 

stwo. śmierć, pogrzeb. n ieprawe pochodzenie 
i s7..anowność, a wszystko to czy ni z tak lekkim 
sercem i w sposób tak a bsu rdalny, że tylko po
zbawieni humoru duchowni mogliby się obra
zić„. Wiele osób. a zalicza się do njch Shaw, 
narzekało, że ni jest inna, że nie jest dość 

poważna, nie wzrusza, nfo jest podobna do 
życia i mnóstwo tym podobnych rzeczy. Lecz 
Wilde nie chciał pobudzać Judzi do fadnych 
wzruszeń z wyjątkiem śmiechu" . 

Tego samego pragną, jak mniemam, autorzy 
nbecnego opracowania. ..The Importance of 
Dcing Earnest" (tytuł oryginału przy porzył tlu
nu1czom tyle klopotów. że cytujemy go po an
~iclsku}. $miech ale i urok i wdzięk poetyckiej 
fantazji - ot.o co pragniemy dostarczyć na
szym \vidzom - i chyba nie będą nam oni 
mieli tego za złe? 

Spragnionych 7a' pa jonującej lektury, jakiej 
dostarczało życie O cara Wilde'a odsyłamy do 
pięknych książek Jana Parandowskiego „Król 
życia· • wspomnianej JUZ biografii piór 
H . Pearsona. A także do innvch dzieł ilde'a 
m . in. do wydan<>go przez PIW tomu jego ese
jów, opowiadań . bajek poematów prozą . 

z których fragm nly z1 ajdzie Czytelnik n:i na
s lępnych str nach. 



Myśli Oscara Wilde'a 

... Prrez <>Zlukę i lylko przez nią 

osiągnąc doskonałość· pr-zez sztukę 

przez nią możemy uniknąc ponut'ych 
aeństw prawdziwego życia ... 

* 

możemy 

i tylko 
niebezpie-

... Celem sztukJ. jest wywołanie wzruszenia dla 
·amego wzruszenia, natomiast wywołanie wzru
szeń będących bod7.cem do czynu jest celem 
życia i tej praktyC?.nej organi7~1.cji życia, ktorą 

nazywamy spoleczenstwem .. . 

* 
... Spoleczeilstwo często wybacza zbrodniarzo

wi, nigdy n ie wybaCT,a marzycielowi „. 

* 
.. Ludzie, którzy nie kochają sztuki. dziel~ się 

na dwi kategori . .Jedni po pr tu jej nie ko
chaJą. Inni kochają ją ro7.sądnic . Bo sztuka -
iak to nie bez żalu zauważył Platon - wy
woluj w słuchaczu 1 widzu rod1.aj bo<;ki go 
wleństwa. Sztuka ni<' płynie z nalchnien1a. 

I cz stajC' . ię natchnieniem . Rozum nie je. 1 

wrażliwy na s7.tuk . .Teśli się w ogol~· ko hn 
s7.ł 11kę . mutj się .l<I kochać ronacl w. r.yc;tk 11 
w świecie. ;i prz<'i'iw takiej rnilnś<'i rozum gdy 
h _ • gn k to ~łll<'hnł, \\'V~tąpilh) z c;ihi ~nnię

tn<ic111 

* 
( zlowiek mnu- uW1Pr7.yc w In, <'" n1 mozh

Wf'. ale nigdy nie u 1pr1.1 11 Io. "" nu•rirawrln
rindohne. 

* 
Pubhczno6c iest 1dum1PwaJąt"<> pobłażliwa 

Prz ba<7\' wsz:ntkn 7 l\'YJą ki<'m i;if'niusz11 . 

* 
Urodzibśmy się w epc c ·. "' kto1eJ tvlko nu

dzlm7.e !lfl brani na serio. tot.eż 7.yję w ciągłym 
machu, że zostanę wlaściwie zrozumiany 

• 

KRżd.v może napisać pmnesc w trzech to
mach. Wymaga to jedynie calkowitej nie;...najo
mości za1·ówno żvcia. jak li tera tury . 

* 
Ten. dla k1Jgu erazmeJszośc jest .iedyną rze

,·7.ą. ·1 k ualną. nie ma p jęcia o epoce. v: klóre . 
.lyje. 

* 
Bierz poku. a, aby określić, że c-Mowiek to 

7.wi rzę obdarzone rozsądki m. które 7,awsze 
wpada w zlość. gdy zm uS2'.one j t dzialać zgod
nie z nakazem rozsądku. 

* 
.Tedynie licyt.ator jest zdolny jednakowo i bez-

:;tronnie podziwiać wszystkie szkoly sztuki . 

Jnpnk Xl•Jn'. ct1.>t 1chodz.!ła /..C. .~l'zecr. 

zawc;z będ1..1e miał& ·wo. 1rok :)op1ero .,:d· 
1acznit> uchodzic a1 grubiańs wo. • !'ac .oou· 
l::irno,<;ć . 

* 
n_vgnitarze świece~· nie rn 'wią nic, dygnila-

17e duchowni nic mają nic do powiedzenia. 
natomiast Izba Gmin n ie ma nic do powiedze
nia a mówi. 

* W zi. iej zych ci.asach nic ni 1 ; ak dobl'z · 
1·idzian Jak plask komuna I łącz'' un wsz.1 s -

.<1c h i1-1k rodzin 

* 
W Anglii człowiek . który nie potrafi mówić 

dwa rat:y n.1 tydzicri o m rałno'ci do liczniP 
1grnmadzonych. niemoralnych słuchaczy. jest 
skończony jako powa:i;ny polilyk . Nie pozo laj 
mu do wyboru żad n inm· zawód poza botan iką 

· kari r~ duchowna 

* 
Praca • est rLekleństwem klas pijących . 
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nawać rad.Y jest 1.aw sze w i >! kim głupi. Lwem. 

ale dawać dobr' rady, t11 po pr05lu r-.i:ecz. 
1.gubna. 

* 
Obowiąz k tn c czcgn wymagam) od in -

nych . ale zego ami n ic spelnia my . 

* 
enol \ . 

* 
Wit•m osc lo jcrlyna ucieczk;.i czlowiPka pn 

;.bćł wionego w .vobrazni . 

* 
il' ma r:t.cczy tak ni be7.p iecznej. .iak b.vc' 

1.byl nowoczesnym. Ni stąd . ni z wąd można 
Sl ę s tać bardzo s taroświeckim . 

* 
Moraln ość U> po prost u po ·t.awa. k tóra bie

ra m.v wobec ludzi nam niemiłych . 

* 
.Mnwię 1.-11:wyc'l.aj !SZ<.-ze17. t.o. co mvśi<; . To 

wiel ki b tącl \\ d.i:isiejszych ew ach . Rozum i e.ią 

mnie p rz z to tak opacz.nic. 

* 
umien i musi przejś~ v · ; n~tynk(. 7.:m im <;ta

niemy się subte ln i. 

[(I 

Tylko zmy. ly m ą u lcczyc duszę. tak samo 
.iak L.v l ko dus7.a może uleczyć 7.mysly. 

* 
Cynik to c1lowiek. ktory zna cenę każde 1 rze

czy. a nie r.na warlo:ki :l~'ldnej . 

* 
' złowiek senlyment.aln) .iesl Utwsze w głę

bi serca ynikiem. 

* 
\.\'lasc1\1' 1C' sentymt•ntal1zm to po prr.stu cł7.iC'n 

wnln~ od l'Yniz.mu. 

* 
Ro,e;<1 ·1 gru j ;1 n;i si run i >S1..czędnosc1. leni~-i 

,1aia si~ W\ mowni . J!d~· sławią gndnn~<' pr..ic.\ 

* 
Kob1 ty kochaJ<i nac; za nasze w ady. Je:rell 

mamy ich do.syć prz baczą nam 11/'SZy stko. na
w r·t rnł,..lig ncJę 

* 
.J!'sl! llda.wmy . .i.e Jf'Slł:'l'my cnotJiw1 . w 1a 1 

b1e-1-zc nas bardzo poważni . lecz jeśl i udajemy, 
IR jesleśm~· grz zni . wowcza" tego nie czyni 
T nkll jest .tdumiewająca głupola opt.vm1zmu 
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. WILDE 

Uczeń 

Gdy umarł Narcyz, ulubione jego źródło 
z czary słodkiej wody zamieniło się 
w c-zarę le-z gorzkich. 

I Oready szły płacząc przez gaje, by 
pocieszać je i śpiewać nad rum. A gdy 
spostrzeg{y, że źródło z czary słodkiej 
wody zamieniło się w czarę łe-z gorzkich, 
rozpuściły włosów zielone warkocze i j ęły 
w olać do źródła. I mówily: 

- Nie dziwno nam, że tak Narcyza 
opłakujesz, bo pięlmy był. 

- Czyż Narcyz był piękny? - zapy
tało Żródło. 

- A któż o tym lepiej wie od ciebie -
mówily Oready - o nas nie pamiętał, 
a do ciebie się zalecał, leżał na brzegu 
twoim i wpatrywał się w ciebie, i w 
zwierciadle twojej wody piękność swoją 
oglądaŁ .. 

A Źródło odpowiedziało: 
- Ja kochał m Narcyza, dlatego, że 

gdy na moim brzegu leżał i wpatrywał 
się we mnie, w zwierciadle jego oczu oglą
dałem siebie, własną pięlrność widziałem. 

przeltl. ERES 
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